
Warszawa, dnia 30 sierpnia 20L8 roku

Stdnowisko

096lnopc>lskiego Zwiqzku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych

podjqte wsp6lnie ze Zwiqzkiem Powiat6w Polskich

Wobec stale pogarszajqcej siq sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych sygnatariusze

stanowiska oczekujq dr:cyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, kt6re pozwolq na

poprawq wa ru nk6w fun kcjonowa nia w/w szpita I i.

W szczeg6lno6ci oczekujemy na:

1. Zwiqkszenie rruartoSci um6w we wszystkich rodzajach Swiadczed opieki zdrowotnej

wymagajqcych zaangaiowania personelu medycznego i niemedycznego. Zmiana ta powinna

nastqpii popr;zez zwiqkszenie wyceny Swiadczei o co najmniej I5%. Stale rosnqca presja

placowa, nasilona przez podpisywane przez Ministra Zdrowia porozumienia z kolejnymi

grupami zawodowymi bez zapewnienia odpowiednich ir6del finansowania wynikajqcych z

nich zobowiqzia6 skutkuje poglqbieniem niestabilno6cifinansowej szpitali powiatowych.

2. Odroczenie wejScia w iycie norm zatrudnienia personelu pielqgniarskiego do czasu

zwiqkszenia ilodci pielqgniarek w systemie. Brak personelu pielqgniarskiego na rynku pracy

uniemoiliwia wypetnienie projektowanych obowiqzk6w prawnych w zakresie norm

zatrudnienia, a tym samym spelnienia warunk6w udzielania (wiadczed zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia wprowadzajqc ww. regulacje prawne przenosi odpowiedzialnoSi

prawnE za zapewnienie dwiadczei zdrowotnych wyfqcznie na podmioty lecznicze, nie

stwarzajqc podmiotom leczniczym odpowiednich ku temu warunk6w.

3. Zmianq formy ksztafcenia podyplomowego lekarzy, kt6ra spowoduje, 2e znaczna iloSi

absolwent6w podejmie ksztalcenie specjalizacyjne w szpitalach powiatowych, co pozwoli na

odnowienie kadry w latach kolejnych. Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie korzystajq

z pracy rezydent6w, co jest spowodowane przejmowaniem rezydentur przez szpitale kliniczne.

W ocenie sygrratariuszy stanowiska niezbqdne jest wprowadzenie zmian, zgodnie z kt6rymi

czqSi okresu r,ezydentury bqdzie realizowana w szpitalach powiatowych.

Sygnatariusze stanowiska o(wiadczajq, 2e w razie braku speinienia wy2ej wymienionych oczekiwad

naleiqce do 096lnopplskiego Zwiqzku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych i wsp6ldzialajqce z nim

szpitale powiatowe nie przyjmq kolejnych propozycji finansowania 6wiadcze6, w tym w ramach tzw'

,,umowy sieciowej" i podejmq czynnoSci w celu rozwiqzania um6w z Narodowym Funduszem Zdrowia'

096l nopolskiego ZwiEzku

Pracodawc6w Szpita li Powiatowych

alinowski

,fPrezesZarzqdu I

' zwiqzku Powiat6w Polskich


